
 urządzenie IOS 

Instrukcja logowania do 
„Wizyty Online”

 brak aplikacji Veeva Engage



Otwórz email z zaproszeniem 
na Wizytę Online. 

Kliknij w link „Kliknij tutaj”

Link przekieruje Cię do 
pobrania aplikacji. 

Klikamy „Pobierz w 
Appstore”

Po zainstalowaniu aplikacji 
kliknij ponownie w link w 

zaproszeniu

Link przekieruje Cię do 
aplikacji Veeva Engage, 

gdzie będziesz mógł 
rozpocząć spotkanie
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Jeżeli nie masz możliwości 
odebrania email z 

zaproszeniem, pobierz 
aplikację za pomocą linku 
https://apple.co/2VbI1dP

Po zainstalowaniu otwórz 
aplikację, wpisz 10 cyfrowy 

kod wizyty, który 
otrzymasz od konsultanta. 

Wpisz numer w 
dedykowanym polu

Brak możliwości odebrania zaproszenia z linkiem?

Następnie aplikacja poprosi o 
uzupełnienie 6 cyfrowego 

hasła do wizyty, który 
otrzymasz od konsultanta. 

Wpisz numer w 
dedykowanym polu.

https://apple.co/2VbI1dP


Kliknij w strzałkę w 
prawym dolnym 

rogu aby dołączyć 
do wizyty

Otrzymasz komunikat o 
zezwolenie na dostęp do 

mikrofonu. Klikamy OK, jeżeli 
chcemy realizować wizytę za 

pomocą internetowego 
połączenia dźwiękowego
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W przypadku, gdy: 
• komunikat się nie pojawi lub
• omyłkowo nie zezwolimy na 

dostęp do mikrofonu,
możemy to zmienić w 
ustawieniach telefonu. 
W ustawieniach odnajdujemy 
aplikację Veeva Engage

Wybieramy pozycję 
„Mikrofon” i przesuwamy 
suwak aby zaświecił się na 
zielono 
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Pojawi się komunikat o wybór połączenia 
głosowego, które chcemy wykorzystać do 
wizyty:

- Połącz za pomocą internetowego 
połączenia dźwiękowego - dźwięk 
realizowany jest przy użyciu łącza 
internetowego

- Zadzwoń – nie wykorzystujemy tej opcji

- Anuluj – dźwięk jest realizowany za 
pomocą połączenia z telefonu

Audio odbywa się za 
pośrednictwem łącza 

internetowego

Audio odbywa się za 
pośrednictwem połączenia 

z telefonu
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10 Przechodzimy do realizacji wizyty

Na ekranie wizyty znajduje się:

1. Wyświetlana prezentacja 

2. Widok z kamery

3. Menu, które pojawi się po kliknięciu w dowolne 
miejsce na ekranie telefonu z dostępnymi funkcjami:
• Włącz/wyłącz mikrofon
• Włącz/wyłącz kamerę 
• Czat
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